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Info examen 2018-2019  
Periode 1 – 2 – 3 (leerjaar 3)  

Aan de leerlingen van klas 3 

 
Oktober 2018 
 
Beste leerlingen uit het derde leerjaar,  
 
Lees deze exameninfo aandachtig door. Heb je nog vragen, bespreek deze dan met de vakdocent of 
met je mentor.  

Algemeen 
Zoals jullie weten,  zijn we in de derde klas begonnen aan het schoolexamen.  
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (P.T.A.) dat jullie maken, zal het examendossier gaan 
vormen dat doorloopt tot aan het landelijk eindexamen in de vierde klas.  
Het P.T.A. dat aan jullie is uitgelegd door je vakdocent, is terug in de loop van september/ oktober te 
vinden op de site van MY college.  

P.T.A. Toetsen in leerjaar 3  
Gemiste toetsen 
Een gemiste toets moet zo spoedig mogelijk worden ingehaald.*  
Ongeveer twee keer per maand is er op vrijdagmiddag vanaf 15.20 uur een inhaalmoment.  
Bij ongeoorloofd verzuim wordt melding gemaakt aan de ouders d.m.v. een e-mail. Het is van belang 
dat de e-mail door je ouders ingevuld wordt en weer zo snel mogelijk via de e-mail terug wordt 
verzonden.  
Indien de toets niet is ingehaald, kan de examencommissie besluiten hiervoor het cijfer 1,1 in te 
vullen.  
Als de gemiste toetsen vóór aanvang van de herkansingsperiode zijn ingehaald,  
zal het resultaat nog meetellen voor het rapportcijfer.  
 
Toetsen die alleen mee tellen voor de overgang worden ingehaald bij de vakdocent. Hiervoor dien je 
zelf een afspraak te maken. 
 
* In magister geeft het cijfer 1,0 aan dat de toets is afgenomen maar door jou nog niet is gemaakt. 

Schoolexamencijfer 
Na periode 5 wordt het schoolexamencijfer per vak bepaald.  
Wat kan er fout gaan tijdens een toets? 

1. Bij spieken of andere soorten van fraude wordt op je proefwerk een aantekening gemaakt 
waar je op dat moment bent en vervolgens maak je op een nieuw antwoordblad het 
proefwerk gewoon af.  

2. Je wordt verwijderd door je gedrag waardoor je toets wordt ingenomen en je het lokaal 
verlaat. 

 
De docent stelt de examencommissie op de hoogte, waarna passende maatregelen worden 
getroffen.  
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Rekentoets   
Dit schooljaar gaan alle leerlingen van leerjaar 3 een rekentoets maken. In totaal heb je 4 kansen om 
te slagen voor de rekentoets. In leerjaar 3 krijg je twee kansen om te slagen voor de rekentoets, de 
andere twee kansen krijg je in leerjaar 4.  

De herkansings- en inhaaldag periode 1, 2 en 3  
Elke leerling mag over periode 1 t/m 3 vier schriftelijke of ict-toetsen herkansen. Ook toetsen waar je 
een voldoende voor hebt gehaald, mogen herkanst worden.  
Per herkansingsmogelijkheid mogen maximaal twee toetsen herkanst worden.  
 
De eerste herkansingsmogelijkheid is op 25 januari 2019.  
Voor het examendossier geldt het hoogste cijfer.  
De tweede herkansingsmogelijkheid is op 5 juli 2019.  
Als een leerling tijdens de herkansing geoorloofd afwezig is geweest, kan deze leerling bij de 
secretaris van de examencommissie een verzoek indienen om alsnog in aanmerking te komen voor 
een herkansing.  
 
Let op :   
 Raadpleeg regelmatig jullie EXAMENREGLEMENT 
 Bewaar het EXAMENINFO zorgvuldig 
 Website waar je informatie kunt vinden: 

www.examenblad.nl  
www.examen.nl  
www.MY-college.nl  

 
Veel succes dit jaar!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
L. van den Houten 
Secretaris examencommissie 
e-mail: examens@my-college.nl 


